
HEERLEN OP STRAAT
 
De CBS-weg achter het station in Heerlen 
wordt aI sinds jaar en dag bevolkt door 
straatprostitutie. Spontane wildgroei 
cigenlijk, destijds ontstaan omdat aUe 
activiteiten die oak maar iets met 
drugshandel te makeo hebben zich in de 
buurt van het station afspclen. 
Jarenlang werkten al dan niet verslaafde 
vrouwen onder zeer onveilige 
omstandigheden voor hun inkomen. 
Open veld en verlaten kantoren, vrouwen, 
pooiers, dealers en klanten, dat was de 
CBS~weg. Deze tippelzone werd lange tijd 
alleen 'gedoogd'. 
Nog niet zo lang geleden besloot de 
gemeente Heerlen, zich actief te bemoeien 
met de CBS-weg. Er kwam een 
huiskamerbus, weliswaar maar twee 
avonden per week maar het was een begin. 
De gemeente wilde meer grip op de 
situatie krijgen en veiligheid voor de 
prostituees creeren. In overleg met het 
CAD en de afdeling verslaafdenzorg van 
het psychiatrisch ziekenhuis 'Welterhof', 
werd besloten het hele zaakje te verhuizcn 
en tegelijkertijd te structureren. 

In septernber stante aldus de bouw van 
een offici~le tippelzone in HeedeD. 
De prostituees krijgen een nieuwe 
werkplek aan de Heideveldweg. Dczc weg 
ligt tussen lwee wijken in de leegte. en 
eenzaamheid van zandafgravingen en 
braakliggend land. De bouw van de 
tippelzone zal ongeveer vier maanden 
duren; er wordt cen 'rij-route' aangelegd 
cn er zullen afwerkplekken komen. 

Uiteraard waren de bewoners van de 
aangrenzende wijken helemaaI niet blij 
met hun nieuwe buren. De bewoners zijn 
inmiddels uitgeprocedeerd maar zullen 

naar vcrwachl nog weI het een en ander 
aan boycot-activiteiten ondernemen. 

In samenwerking met het CAD en 
Welterhof wordt er alles aan gedaan om de 
tippelzone veilig en vrij van overlast te 
houden. 
Er korot eeo permanentc politie-unit om 
eventuele overlast van dealers, pooiers en 
andere ongewenste figuren tegen te gaan 
en de functie van de 'huiskamerbus' zal 
worden uitgebreid. 
De bus zal er elke dag staan en er zal een 
arts aanwezig zijn naast hulpverleners die 
belast zijn met ernotionele cn praktische 
begeleiding van de vrouwen. 
Verder bestaat de mogelijkheid van 24
uurs opvang door het IMe (Intramuraal 
Motivatie Centrum). Hier is plaats voor 14 
vrouwen. De achterliggende gedacht 
hierbij is; verslaafde prostituees uit de 
verslaving en 'het leven' te motiveren. 
Doordat de stap van straat naar 
aflcickcentrurn zo groot is, zou dit cen 
laagdrempelige tussenstap moeten 7Jjn. 

PJuimpje voor Heerlen vanwege deze 
enonne dosis zorg na eeo jarenlange 
laissez-faire houding tegenover de hooren 
van de CBS-weg. Vol verwachting k10pt 
mijn hart; hoe zal dit uitpakkcn? 

En de vrouwen? Van wat ik uit de reacties 
heb begrepen staan de meeste vrouweo 
positief dan weI ncutraal tegenovcr de 
plannen van de gemeente. VeiIigheid, 
gezondheidszorg en opvang 7ijn van harte 
welkom, maar een veel voorkomende 
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vraag is: 'waarom helemaal daarginds in 
niemandsiandT 
Ondanks de locatie zijn de vrouwen weI 
bereid te verhuizen, re beseffen dat 
wcrken op de CDS-weg onmogelijk zal 
worden gemaakt na een bepaalde overstap
periode en de ldanten komen er vanzelf 
weI achteraan. 
Dovendien wordt op de nieuwe tippelzone 
een vergunningstelsel ingevoerd om 
illcgale hoeren te weren. De hoer die te 

lang op de CBS-weg blijft lopen lOU 

weleens een vergunning mis kunnen 
lopeD, want voor de Heideveldweg geldt: 
vol is vol! 

In Januari 1997 moet het allemaal van 
start gaan en ik volg de gebeurtenissen 
voor en na. Ik hOll jullie op de hoogte van 
de ontwikkelingen! 

Shirley 

Mooie meiden en moordwijven,
 
Door: Vicky 

Honderd jaar vrouwen in Amsterdam, een persoonlijke geschiedenis van Nel Hoenderdos. 
(Uitgeverij Bruna, Amsterdam). 

'Vroeger was alles beter', verzuchten vrouwen die op de Wallen werken vaak. Maar was dat 
ook zo? Als je het boek van Nel Hoenderdos moet geloven, hing het prostitutiewezen voor 
de oor1og van ellende aan elkaar. Veel werd er niet verdiend. Het weinige geld ging op aan 
pooiers en kamerverhuurders. De meisjes zaten toen op een 'halfje': de helft van de 
verdiensten ging naar de baas of bazin. De auteur beschrijft de ellende van de illegale 
abortussen die door zogeheten 'engeltjesmakers' werden verricht. Armoede heerste alom. 
Klanten die toch al niet veel te makken hadden, werden vaak ook nog beroofd. KenneJijk 
gingen er weinig rijke mannen naar de hoeren. Dronken en stinkende mannen waren in de 
meerderheid. 
Hoenderdos heeft nooit gewerkt, maar haar ouders hadden een zeemanspension in de 
warme buurt. Haar ouders verkochten tweede handskleren door aan een madame die ze 
weer bij de meisjes sleet. Als kind kwam ze veel bij de vrouwen over de vloer. De 
solidariteit in het wereldje was groot, maar verder trok het haar niei: 'Die mooie 
glamourwereld waarop de buitenmannen zich zo stonden te vergapen, was in werkelijkheid 
een slavemij, een knechting en een ontluistering van de vrouw, die niet meer als mens 
beschouwd werd en aileen maar werd gezien als lustobject waarmee verschillende 
gewetenlozen zich konden vemjken'.. .'We werkten ons liever rot bij een baas dan ons aan 
zo'n leven over te geven.' Voor meisjes met een burgerbaan viel er weinig te beleven. Ais er 
geen geld was, waren ze gedwongen urenlang met hun verloofdes in de kou te wandelen. 
Kleine genoegens, zoals 'zalige bonbons' waren belangrijk. Overigens doet het werk van 
Hoenderdos door dit soort taal soms denken aan een ouwerwets meisjesboek. 
De verhalen van de vrouwen zelf komen in het eerste deel van het boek aan de orde in 
dagboekfragmenten. Een kunstgreep, waardoor vooral het eerste deel van het boek 
moeilijk te volgen is. 

De andere delen van het boek geven een interessant beeld van het kunstenaarsmilieu en 
het uitgaansleven. Mooie meiden en moordwijven is met gevoel geschreven. Een aanrader, 
omdat het belangrijke informatie uit de eerste hand bevat. 
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